
 

 

OFERTA  EDUKACYJNA 
ul. Przemysłowa  4,  62–510 Konin  
tel./fax 63 242 42 15 
www.medyk.konin.pl 
e-mail: sekretariat@medyk.konin.pl 
 

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) 
Tryb nauki: stacjonarny (3 dni w tygodniu, w tym sobota i niedziela – dni nauki do 
uzgodnienia) 
Szkoła bezpłatna! 
Bez ograniczeń wieku kandydatów! 
Nauka kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. 
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym. 

Jeśli pracujesz jako terapeuta zajęciowy, ale nie posiadasz 
odpowiednich kwalifikacji, ten kierunek jest  idealny dla Ciebie! 
 

  
 

 

 

 

 

Terapeuta zajęciowy 
 

Absolwent szkoły jest przygotowany do 
wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu 
terapeutycznego z podopiecznym oraz jego 
środowiskiem. 

 Współpraca z zespołem terapeutycznym 
i rehabilitacyjnym. 

 Rozpoznawanie  i diagnozowanie problemów oraz 
potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego. 

 Planowanie indywidualnych i grupowych działań 
terapeutycznych. 

 Organizowanie działań w zakresie terapii 
zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania 
fizycznego, psychicznego i społecznego oraz 
integracji społecznej i zawodowej podopiecznego. 

 Dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie 
efektów przebiegu procesu terapeutycznego 
zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami. 

 
 

http://www.medyk.konin.pl/
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Terapeuta zajęciowy 

może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! 

 

 

 

 

 

 

 

Realizowane przedmioty: 
 Wychowanie fizyczne 
 Podstawy działalności gospodarczej 
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Język angielski zawodowy 
 Propedeutyka zdrowia 
 Podstawy, psychologii, pedagogiki i socjologii 
 Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i 

życia 
 Organizacja ochrony zdrowia 
 Język migowy 
 Technologie informatyczne 
 Terapia zajęciowa 
 Elementy rehabilitacji 
 Pracownia terapii zajęciowej 
 Świadczenie usług w zakresie terapii 

zajęciowej 
 Praktyka zawodowa 

Terapeuta zajęciowy to powszechnie 

wykonywany zawód w 17-tu krajach       

Unii Europejskiej 
 

Możliwość  uczestnictwa  

w dodatkowych kursach 

tematycznych zgodnie 

 z zainteresowaniami 
 



 

Wymagane dokumenty: 

 Kwestionariusz - podanie  o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie ( dostępny na stronie 
internetowej lub w sekretariacie szkoły). 

 Świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał. 

 Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu. 

 

W trakcie praktycznej nauki zawodu obowiązuje umundurowanie – bliższe informacje po 

rozpoczęciu zajęć dydaktycznych. 


